
 

 

 

STUDYCATION 

I SVERIGE 
 

 

STUDIERESOR FÖR NYTTA & NÖJE - INSPIRATION 

VAD PASSAR DIG BÄST? 

 

KAN MAN RESA 2020? 
Våra resor ger dig ny kunskap och 

inspiration samt möjlighet att träffa 

andra och utbyta erfarenheter. 

Vanligtvis åker vi utomlands men nu 

när världen ser ut som den gör, så 

varför inte passa på att göra en 

studieresa i Sverige!?  

VI HAR SPANAT!  
Under sköna maj tog vi bilen på några 

dagsturer från kontoret – Hjo med 

Vättern, Vadsbo med Mariestad och 

Vänern Runt. Då har vi ännu Vara-

slätten och vackra Falbygden kvar.  

Vi lovar, det finns många anledningar 

att komma till Västgötabygd och visst 

är det vår lokalpatriotism som gör att 

dessa områden är del av våra förslag. 

Eftersom vi normalt ordnar resor åt 

utländska grupper över hela Sverige 

kan vi naturligtvis göra så även för dig 

och din grupp! Vi hoppas att du 

inspireras av våra förslag och att du 

hör av dig med önskemål om vart du 

vill åka.  

ATT RESA SÄKERT 
Först och främst följer vi förstås FHM:s 

rekommendationer. Avstånd, stor buss 

eller egen bil, handsprit och mat 

serverad på tallrik. Vi gör allt vi kan för 

att du ska känna dig trygg på en resa 

med oss – också när det blir dags för 

utlandsresor igen. 

 

KONTAKTA OSS 
Eva Maria Friberg & Katri Danielsson 

N&N resor Agritours Sweden 

Malma Gård 

533 96 Götene 

TELEFON: 0511-502 46 

E-POST: info@nnresor.se 

WEBB: www.nnresor.se 

 RUNDRESA I BUSS - Några dagar i gemensam buss där vi precis 

som på våra utlandsresor blandar spännande studiebesök med de 

bästa besöksmålen och förstås trevligt boende samt god mat. Vi 

kan göra en allmän resa eller en resa utifrån ditt intresse. När du 

ändå hemestrar lyfter vi gärna de lokala specialiteterna.  

BUSSRESA MED START I SKÅNE 

Hav och slätt, Vänern och Vättern 

Vi följer västkusten och gör studiebesök i Halland, till exempel 

växtodling, mjölk eller grönsaker. Vi passerar Göteborg och njuter 

en natt vid kusten i en, av många, charmiga fiskeorter. Resan går 

sedan inåt landet för besök på några av de bästa gårdarna på 

Västgötaslätten. Efter en natt här fortsätter vi genom national-

parken Tivedens djupa skogar till andra sidan Vättern där vi tittar på 

fina Östgötagårdar. Kan det vara så att Västgötaslätten är plattare 

än Skåne? Och röstar alla Östgötar på Mjölbypartiet? Hemresan går 

genom Småland, antingen via östkusten eller genom skogsland-

skapet med passande besök. 

BUSSRESA MED START I MÄLARDALEN 

Runt Vänern och Vättern  

Denna resa kan börja med besök i Värmland. Vänerkusten bjuder 

på produktiva områden för såväl skog som växtodling och 

grönsaker. Du möter engagerade lantbrukare och andra goa 

värmlänningar! Fortsätt genom Dalsland, kanske med ett stopp vid 

Håveruds Akvedukt och kungabergen Halle– och Hunneberg. 

Härifrån breder Västgötaslätten ut sig och vi bokar studiebesök som 

passar din grupp. Rutten rundar Vättern vid Jönköping och tar dig 

tillbaka hem över östgötaslätten. Både västra och östra sidan har 

riktigt intressanta fabriker för dig som lantbrukare – varför inte lägga 

in ett besök för att planera nästa köp av tork eller såmaskin? 

 

KONFERENS MED DAGSTUR I BUSS ELLER BIL - Två nätter på 

bra hotell med rymlig möteslokal. Seminarier med intressanta 

föredragshållare, kanske en internationell talare via länk? Vi besöker 

också några trevliga gårdar och/eller andra företag och njuter av 

lokalproducerade måltider. Vi besökte trästaden Hjo och vet att 

Hotell Bellevue, direkt vid Vättern, kan erbjuda möten enligt de 

regler som krävs. I närheten finns massor av bra besök med glada 

Västgötar som tar emot och berättar om sina gårdar. 

 

VARIFRÅN ÅKER DU OCH VART VILL DU ÅKA?  
Hur många är ni och finns det speciella önskemål? Vi ser fram emot 

att göra ett förslag för just dig och din grupp. Maila eller ring oss! 

 


